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Nowoczesny system alarmowy to roz-
wi zanie, które dopasowuje si  do 
Twoich zmieniaj cych si  potrzeb. 

Mo liwo  stworzenia instalacji bezprze-
wodowej, przewodowej, lub hybrydy cz -
cej oba typy, u atwi dostosowanie ochrony 
do specyfiki i wielko ci obiektu. Aby jeszcze 
lepiej zadba  o Twoje bezpiecze stwo, sys-
tem pozwala na elastyczne skonfigurowanie 
trybów czuwania: pe nego, dziennego i noc-
nego. Szeroki oferowany zakres funkcjonal-
no ci umo liwia zabezpieczenie nie tylko 
przed w amaniem, lecz równie  przed ta-
kimi zagro eniami, jak m.in. po ar czy za-
lanie. Systemem mo na sterowa : lokalnie, 
przy u yciu intuicyjnego i prostego w obs u-
dze manipulatora, lub zdalnie – za pomoc
pilota i dedykowanej ka demu z systemów 
aplikacji mobilnej. Zapoznaj si  z zaprezen-
towanymi rozwi zaniami i wybierz system 
alarmowy, który najlepiej spe ni Twoje po-
trzeby i oczekiwania. 

INTEGRA
System INTEGRA to najbardziej zaawanso-
wane rozwi zanie. Oprócz zabezpieczenia 
przed w amaniem, umo liwia realizowanie 
automatyki domowej, tak e w ramach wia-
towego standardu KNX: sterowanie o wietle-
niem, ogrzewaniem, klimatyzacj , roletami, 
bramami, zraszaczami itd. Do sterowania lo-
kalnego wykorzystuje m.in. dotykowy mani-
pulator INT-TSI, który posiada intuicyjny in-

terfejs graficzny. Dodatkowe opcje, jak np. 
mo liwo  podgl du z kamer zainstalowa-
nych na obiekcie sprawiaj , e staje si  praw-
dziwym centrum sterowania inteligentnym 
systemem alarmowym.

VERSA
Zakres funkcji systemu VERSA jest nie-
co mniejszy ni  w przypadku INTEGRY. 
Doskonale jednak sprawdz  si  w zabezpie-
czeniu domów i du ych mieszka . W odró -
nieniu od systemów PERFECTA i MICRA, 
systemem VERSA mo na sterowa  za pomo-
c  dotykowych manipulatorów np. INT-TSH 
lub z zastosowaniem zbli eniowych kart 
i breloków. To idealne rozwi zanie w szcze-
gólno ci dla osób starszych i dzieci, gdy
nie wymaga pami tania has a. Dodatkowym 
udogodnieniem jest oferowana przez aplika-
cj  VERSA CONTROL funkcja podgl du ob-
razu z kamer.

PERFECTA
System alarmowy PERFECTA, to rozwi -
zanie zaprojektowane do ochrony ma ych 
i rednich obiektów: domów, mieszka , biur 
itd. Cho  centrale PERFECTA oferuj  mniej 
funkcji i ustawie  ni  „starsze siostry”, to 
pozwalaj  na skuteczne zabezpieczenie nad-
zorowanych obiektów. Mo liwo  podzia-
u na dwie strefy z opcj  uzbrojenia w trzech 

trybach, u atwia dopasowanie systemu do 
potrzeb domowników.

MICRA
Atutami systemu MICRA s  m.in. prosto-
ta i szybko  monta u. Modu  alarmowy 
MICRA, podobnie jak centrale, mo e przy 
pomocy wiadomo ci SMS przesy a  po-
wiadomienia do u ytkowników i agen-
cji ochrony. Cecha ta sprawia, e doskona-
le si  sprawdzi on w zabezpieczeniu takich 
obiektów, jak np. domek letniskowy czy 
wolnostoj cy gara . Idealnie nadaje si  tak-
e do tymczasowego zabezpieczenia np. 

placu budowy.

Firma SATEL posiada w swojej ofercie sze-
rok  gam  nowoczesnych systemów alar-
mowych. Warto zapozna  si  z ich przezna-
czeniem i mo liwo ciami, aby u atwi  sobie 
wybór konkretnego rozwi zania. Wejd  na 
www.satel.pl i dowiedz si  wi cej! 
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